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Lina Leparskienė. Papasakoti Trakai. 
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosa
kos institutas, 2019. 389 p.: iliustr.

Ši prieš porą metų išleista Linos Lepars
kienės knyga yra išauginta iš medžiagos, 
kurią autorė rinko nuo 2007 iki 2019 m., 
susitikdama, kalbindama Trakų miesto ir 
rajono gyventojus, atlikdama lauko ty ri
mus. Monografija rengta disertacijos „Tra
kų lokalinio pasaulio refleksijos žmonių 
pasakojimuose“ pagrindu, kuri buvo ap
ginta 2016 m. Lietuvių literatūros ir tau
tosakos institute. Rengiant leidinį, tyrimas 
papildytas nauja lauko tyrimo medžiaga 
ir įžvalgomis. Visa etnografinė medžiaga 
(Leparskienės tyrimo metu padaryti įrašai) 
saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos 
instituto Lietuvių tautosakos rankraštyne. 
Verta paminėti, kad tos pačios medžiagos 
pagrindu išleista ir dar viena autorės kny
ga, tąkart kartu su fotografu Arūnu Baltė
nu, pavadinta Vietiniai: nepaprasta kelionė 
į Trakų kraštą (2019). Pastaroji pristatoma 
daugiau kaip albumas, kur žmonių pasa
kojimus labai išraiškingai papildo gausios 
ir kokybiškos nuotraukos. Pasakotojai pa
teikia po žiupsnelį savų prisiminimų ar 
išgyvenimų, sužinome, dėl ko tie žmonės 
išgyvena, kokios yra ar buvo jų patirtys, 
kaip jie mąsto, kaip ir ką kiekvienas iš kal
bintųjų suvokia ir sieja su Trakais.

Monografija Papasakoti Trakai – kitokia. 
Tai mėginimas sutelkti surinktus žmonių 
pasakojimus stengiantis sukurti teorinį 
diskursą, tam tikrus apibendrinimus. Pa
grindinis knygos objektas ir yra Trakai 
kaip vietovė. Kaip pati autorė pabrėžia, tai 
nepaprastai populiari Lietuvos vieta, ro
dos, visi ją žino ir pažįsta, tačiau užrašyti 
pasakojimai atskleidžia daug įdomių, dar 
neatrastų, ne tokių akivaizdžių reiškinių, 
detalių, susijusių su šiuo miestu. 

Knygą sudaro penki skyriai. Du pir
mieji yra teoriniai, skirti apžvelgti knygoje 

taikytą metodologiją („Teorijų ir metodo
logijų lauke“) bei ligšiolinius Trakų tyri
nėjimus („Žvilgsnis iš šalies“). Kituose 
trijuose jau labai konkrečiai pristatoma 
iš pokalbių surinkta medžiaga trimis 
pjūviais: per miesto suvokimą („Miesto 
erdvė“), per žmonių ir kraštovaizdžio 
ryšį („Ežerų pasaulis“) ir per bendruo
menės aspektą („Kaita ir tęstinumas“). 
Autorės pokalbininkų amžius svyruoja 
nuo 50ies iki 95erių metų. Iš viso buvo 
kalbinti 60 skirtingų tautybių ir tikėjimų 
asmenys, cituoti 46.   

Kaip sako autorė, Papasakoti Trakai 
liudija šiuolaikinės folkloristikos tenden
cijas, kai „ieškoma naujų metodų tirti 
sakytiniu būdu besireiškiančią žmonių 
kultūrą <...>. Kita vertus, tyrimas įkvėp
tas lietuviškosios folkloristikos, dažnai 
vadinamos tautosakos mokslu, mokyklos. 
Jai būdingas dėmesys simbolikai, mitolo
gijai, prasmi nių ryšių tarp nagrinėjamų 
reiškinių paieškos“ (p. 10). Pridurčiau, 
kad knygos teorinėje dalyje autorė gausiai 
cituoja ir suomių autorius (Maria Vasen
kari, Armi Pekkala, AnnaLeena Siikala, 
Annikki KaivolaBrehenhøj, Päivikki Suo
janen, Lauri Harvilahti, Eerika Koskinen
Koivisto, kt.), o tai, manau, taip pat darė 
nemažą įtaką autorei. Žmonių pasakoji
mai buvo užrašyti taikant giluminio in
terviu metodą, kuris derintas su kultūros 
antropologijoje gerai žinomu dalyvavimu 
stebint laikyseną – būnant su kalbinamais 
žmonėmis, stebint jų elgesį. 

Skaičiau ir varčiau šią knygą jau kelis 
kartus ir galiu konstatuoti, kad kaskart joje 
randu ar pamatau vis kažką naujo, akis 
užkliūva už vis kitų dalykų, net ir mano 
požiūrio kampas kaskart kinta, o tai taip 
pat suteikia naujos šviesos skaitomiems 
pasakojimams. Tikiu, tai geras teksto bruo
žas, kviečiantis knygos nepamiršti ir vėl 
iš naujo ją paimti į rankas. Manau, tokio 
įdomumo ir vertės knygai suteikia būtent 
ta labai išraiškinga etnografinė medžiaga, 

L i e T u v O S  e T n O L O g i j A : socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2021, 21(30), 252–256.
https://doi.org/10.33918/253865222130014
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kurią autorė surinko iš žmonių. Užrašyti 
pasakojimai yra ne tik įdomūs, bet ir uni
kalūs istorijos, patirčių, „anos“ realybės 
fiksavimu. 

Beskaitant akis staiga ima ir pastebi 
gausą aspektų, per kuriuos galima į Tra
kus „pažvelgti“ ir tokiu būdu atrasti dau
gybę šio miestelio briaunų (pvz., pastatai, 
žmonės, ežerai – kiekviena kategorija vis 
kitaip apibūdina Trakus). Beje, tikrai neti
kėta, kaip tokie dalykai, kurie šiaip atrodo 
esantys vientisi (pvz., sąvoka ,,Trakų mies
tas“), per vieną ar kitą pasakojimą staiga 
‚subyra‘ į daug smulkesnių dalelių (pvz., 
penkios miesto dalys kaip penki skirtingi 
miestai jų gyventojams ir pan.). Skaityti 
šią knygą galima tarsi įsitraukiant į tam 
tikrą žaidimą, spėlioti, kokių netikėtų ra
kursų dar gali pateikti kitas skyrius. Kiek 
pasakojimai apie ežerus gali skirtis įvairių 
žmonių gyvenimuose? Kodėl už 200 met
rų esantis miesto gabalėlis jau tų žmonių 
nebėra laikomas miestu?

Detalės ir jų grožis išryškėja ir nuolat 
egzistuojančioje „aš“ ir „kitas“ priešstato
je, kad ir koks būtų pasakojimo aspektas. 
Kad ir kaip įprasta – ir teorine prasme tai 
„normalu“, – kartais ši priešstata suskam
ba labai netikėtai. Kokia stipri vis dėlto ta 
žmogiškosios prigimties dalis, labai ryškiai 
demarkuojanti „save“ ir nepaprastai sun
kiai priimanti „kitus“. Ir čia net nekalbama 
vien apie kitoniškumą tikėjimo ar tautybės 
prasme. Pasirodo, tokia priešstata gali būti 
aktuali net skirtingų miesto dalių gyven
tojams. O juk Trakai nėra didelis miestas... 

Visa ši gyvybinga medžiaga, atsisklei
džianti per knygoje užfiksuotus pasako
jimus, labai įdomi savo spalvomis. Trakų 
įvaizdis ar suvokimas, su jais siejami jaus
mai niuansuoja priklausomai nuo to, kokio 
amžiaus pasakotojas, kur praleido didesnę 
gyvenimo dalį, kokio jis tikėjimo. Kai kal
bama apie tai, kaip žmogus jaučia ar mato 
Trakus, dar viskas priklauso nuo to, kurio
je miesto dalyje žmogus gyvena, kokie jo 

papročiai, nuo kada jis gyvena Trakuose ir 
pan. Šitas spalvas labai norėčiau pabrėžti 
kaip ryškiausias, atsiskleidžiančias knygo
je. Kiek pasigedau išsamesnio pasigilini
mo į jas, daugiau autorės dėmesio būtent 
pasakotojų socialiniam / psichologiniam 
aspektui. Nuo jo nepaprastai priklauso, ką 
ir kaip žmogus iš savo patirties supranta ir 
kaip pateikia.

Perskaičius ir keliskart pervertus kny
gą, kaskart darosi vis akivaizdžiau, kad 
tokioje knygoje tiesiog neįmanoma pa
daryti kokių nors teorinių išvadų ir juo 
labiau apibendrinti esamos informacijos. 
Arba tai galima padaryti tik labai sche
miškai: pavyzdžiui, autorės fiksuojamas 
„simbolinis“, dabar jau tik „mentalinis“ 
Trakų padalinimas į penkias dalis, ku
riose istoriškai gyveno skirtingo tikėjimo 
bendruomenės. Kiekvienas skaitytojas ar 
atitinkamos srities specialistas turi visišką 
laisvę iš pasakojimų pasidaryti savas „iš
vadas“ ar atrasti kokį naują dalykų supra
timą. Visas knygos teksto žavesys ir yra 
tai, kad tokia galimybė suteikiama, kad 
šie jau dabar istoriniais tapę pasakojimai 
yra sukaupti vienoje vietoje ir jais toliau 
galima kiekvienam savaip žavėtis ar iš jų 
semtis žinių.

Skaitant knygą, mano pačios Trakų 
patirtis taip pat buvo suaktyvinta. Būčiau 
buvusi jauniausia iš cituotų pasakotojų ir, 
žinoma, turiu ir „savuosius“ Trakus. Ta
čiau atradau ir kelias naujoves – nebuvau 
girdėjusi pasakojimų, kad Trakų dalis už 
Geležinio tilto suprantama kaip nebe Tra
kai. Arba net žinodama apie kelių Trakų 
miesto dalių egzistavimą (tokių kaip Ro
gatka ar Karaimščizna, ar Užtiltė), vis tiek 
miestą suvokiu kaip visumą. Kiek netikėta 
buvo perskaityti, kad kiekviena iš tų dalių 
kartais suvokiama visai atskirai, tarsi kitos 
net neegzistuotų. Beje, skaitydama daug 
stipriau pajutau, kad tikrai yra šio miesto 
dalių, kurias „pasisavinu“ kaip „mano“ 
miestą, o kitos dalys tokios nėra. Juk keista, 
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kodėl žmonės nenori „eiti iki pilies“ (toks 
buvo vienas iš pasakojimų), jei čia pati įdo
miausia miesto atkarpa. Bet ji įdomiausia 
man, nebūtinai kitam žmogui...

Teigtina, jog vienintelė šios knygos iš
vada gali būti kaip tik ta, kad ši Lietuvos 
vieta (ir atskiros jos dalys) suvokiama la
bai skirtingai, priklausomai nuo daugelio 
žmogaus patirties aspektų – nuo jo ryšio 
su šia vieta, nuo tikėjimo, tautybės, įpro
čių, išsilavinimo, patirčių, darbo specifikos 
ir kitų dalykų. Beje, tai jokiais būdais nėra 
originali išvada, ji tokia konstatuojama 
įvairiuose panašaus pobūdžio leidiniuo
se (pvz., Gabija Lunevičiūtė dar įžangoje 
į Vilniaus atminties punktyrus (Lunevičiū
tė, Gabija. 2020. Vilniaus atminties punkty-
rai. Vilnius: Balto) konstatuoja, kad „kiek 
žmonių, tiek ir Vilnių. Kiekvienas jį iš
vaikštome, išbraižome pagal savo gyveni
mus: kartais einame ten, kur mums patin
ka, kartais – kur reikia...“ (p. 7). 

Leparskienė analogišką išvadą pateikia 
šitaip: „Knygoje Trakų lokalinis pasaulis 
analizuotas kaip naratyvais konstruojama 
realija“. „Atliktas tyrimas leido padaryti 
išvadą, kad Trakai yra kontrastų erdvė. 
Joje persipina kaimo ir miesto, provincijos 
ir kultūros centro bruožai, kontrastuoja 
seno ir naujo miesto urbanistinės charakte
ristikos, pietinės ir šiaurinės Trakų dalies 
miestovaizdis“ (p. 333). 

Knygoje keli pasakotojai cituojami gau
siausiai. Dalis jų yra karaimai, tad atskirai 
norėčiau pabrėžti knygos vertę būtent per 
karaimiškąjį aspektą. Ir ne vien todėl, kad 
dalies tų pasakotojų jau nebėra tarp gy
vųjų (autorė neatskleidžia visų jų pavar
džių, bet spėju, kad kai kuriuos jų tikrai 
pažįstu ar pažinojau, kai kurie yra mano 
giminaičiai...). Bet pirmiausia dėl to, kad 
skaitytojas gali susipažinti su tam tikrais 
karaimiškais Trakų elementais, su karai
mų šios vietos (karaimų miesto – Karaimš
čiznos) kaip „savo“ supratimu, su trupu
čiu karaimų papročių. Dalis pasakotojų 

buvo garbaus amžiaus, kai autorė su jais 
susitikinėjo. Jie turėjo tą išskirtinį, beveik 
viso XX a. Trakų istorijos supratimą, kuris 
iš dalies yra užfiksuotas knygoje. Tai ne
paprastai vertinga informacija, išsaugota 
autorės dėka. Ją galima toliau dar vienaip 
ar kitaip nagrinėti džiaugiantis išlikusių 
žinių gausa. Aišku, svarbus informaci
jos tikslumas. Dėl jo norėčiau patikslinti, 
kad p. 157 klaidingai nurodoma ilgaamžio 
karai mų vyresniojo dvasininko, bendruo
menės vadovo, iškilios karaimų XX a. is
torijos asmenybės Simono Firkovičiaus 
(1897–1982) veiklos trukmė (iki 1979 m.). 
Dvasininko pareigas jis ėjo iki 1982 m., iki 
pat mirties.

Beje, analizuojant karaimiškąjį aspektą, 
norėtųsi dar kartelį pabrėžti, kaip sudė
tinga arba net neįmanoma daryti teorinių 
apibendrinimų iš pateiktų pasakojimų. 
Tam arba reiktų dar daugiau pasakojimų 
ta pačia tema, arba papildomos istorinės, 
mokslinės informacijos. Priešingu atve
ju patenkama į dviprasmiškas situacijas, 
kuriose nepatikrintas ar nesuprastas tei
ginys pateikiamas kaip autorės išvada, ir 
skaitytojas, deja, suklaidinamas. Šiame 
kontekste atkreipčiau dėmesį į pasažą apie 
karaimų kraujomaišą (p. 162), kur sakoma, 
kad „toks pastebėjimas gana įžvalgus, kaip 
ir kraujomaišos faktas, kuriuo dažnai aiš
kinama išskirtinė karaimų išvaizda ar li
gos. Vedybos tarp artimų giminaičių buvo 
vienas iš būdų išsaugoti bendruomenę ir 
tikėjimą. [...] Nors šis apibūdinimas taiky
tas ne Trakų, o Aukštaitijoje gyvenusiems 
karaimams, jis atskleidžia, kad lietuviai ar 
lenkai atkreipė dėmesį į jų norą tuoktis tar
pusavyje“. 

Čia supinami keli visiškai skirtingi as
pektai. Vienas jų – vedybos tarp artimų 
giminaičių (kraujomaiša), kurios pagal 
karaimų tikėjimą yra draudžiamos ir pa
sitaiko nebent atsitiktinai. Ir kitas daly
kas – įvardintas kaip „noras tuoktis tar
pusavyje“. Iš tiesų tai gana stipri, įvairiai 
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skatinama karaimų tradicija, kurios pade
dama bendruomenė išliko iki šiol. Tai yra 
noras ir „praėjusių laikų“ reikalavimas 
tuoktis su karaimų tikėjimo žmonėmis, 
kuris nieko bendro neturi su kraujomaiša. 
Bet susimaišius sampratoms, deja, tokiame 
mažame puslapio paragrafe iškreipiama 
informacija ir daromos klaidingos išvados. 
Beje, nelabai aišku, ką norima pasakyti žo
džiais „išskirtinė išvaizda“, nes juodbru
viai karaimai su ryškiai išreikštomis no
simis ir kaktomis tikrai atrodo kitaip, nei 
kitų tautų žmonės Lietuvoje.

Kitas panašus pavyzdys yra iš karaimų 
kalbos srities (p. 266), kur sakoma, kad 
„šiandien, kai Trakų karaimai nebekalba 
savo kalba, vietovardis Tińgiź drauge su 
minėtu Čirik gioľ liudija karaimiškai su
vokiamą ir įvardijamą Trakų kraštovaiz
dį“. Norėčiau pabrėžti, kad Trakai yra 
vienintelė vieta pasaulyje, kur dar yra 
kalbama karaimiškai. Todėl toks autorės 
teiginys nėra teisingas. Be to, žodis tieńgiź 
(ne tińgiź, kaip pateikta knygoje), reiš
kiantis jūrą, tikrai nėra joks bendrinis vie
tovardis. Gal šitaip pasakotojas J. F. vadi
no kažkurią ežero vietą, tačiau tai buvo jų 
su tėvu „žaismingas“ susitarimas, o ne vi
suotinis karaimų vartojamas vietovardis, 
kaip teigiama minimame sakinyje. Beje, 
pacituoti keli J. F. pasakyti karaimiški žo
džiai suprasti ar užrašyti netiksliai, o gal 
pasakotojas tiesiog sumaišė kelis garsus 
(kas tikrai atsitinka). Jie turėtų reikšti kaž
ką paprastesnio, kaip ir paties pasakotojo 
pateiktas frazės vertimas į lietuvių kalbą – 
tieńgiźdia ėdim (buvau jūroje, mariose) ar 
tieńgiźgia kiettim (į jūrą nuplaukiau). Nuo
rodoje situacija per daug sukomplikuoja
ma ir vis tiek neišsiaiškinama.

Dar vienas linksmas pavyzdys, kurį 
verta paminėti analogiškame konteks
te, pasakoja apie karaimų žemes (p. 325), 
kur autorė apibendrina, kad „ši citata 
puikiai tinka Trakų gyventojų požiūriui į 
Trakus, į savo vietą mieste, savo teises ir 

šalia esančius žmones apibendrinti“. Ci
tuojamas vienas karaimas, kuris su buteliu 
rankoje replikuoja einančiai pro šalį porai, 
kodėl ta vaikšto čia po jo stalą... Tiesa, kad 
kadaise karaimų namai ir jų žemės sklypai 
ties kiekvienu namu tęsėsi iki ežero, tiesa, 
kad ši situacija pasikeitė sovietmečiu ir yra 
skausminga karaimams, tiesa, kad savo 
istorinę teritoriją karaimai traktuoja kaip 
savastį, bet visa tai niekaip nėra susiję su 
pateikiama citata. Joje linksmuolis karai
mas, dar, beje, besilinksminantis, tiesiog 
juokauja, nes jam ant to šaligatvio norisi 
kaip ant stalo pasistatyti butelį. Čia jis tik
rai neišreiškia jokio savasties momento – 
buvusios žemės nėra traktuojamos kaip 
„stalas“, ir tai per daug rimta tema, kad 
būtų šitaip paprastai nuleista juokais.

Tai, kas knygoje tikrai labai gražiai su
skamba, yra emocinės autorės „linijos“, 
susiejančios siužetus, tokios kaip „prie jos 
dar grįšiu“ (p. 140), ir kelios panašios fra
zės kitose teksto vietose. Jos labai sušildo 
skaitomą tekstą ir išryškina pateikiamos 
informacijos asmeninius atspalvius. Jų no
rėtųsi tekste matyti daugiau. Įdomūs etno
grafiniai pasakojimai apie įvairias miesto 
tautines ir religines grupes (lenkus, žydus, 
totorius, lietuvius, karaimus) atskleidžia 
daug įvairiaspalvės informacijos apie jas 
pačias, o ypač apie tas miesto vietas, kurio
se tam tikra grupė kadaise kompaktiškai 
gyveno. Šių dienų žmonėms tai visiškai 
nauja informacija, nes miestas yra visapu
siškai pasikeitęs ir išoriškai šitų žinių „nu
skaityti“ tiesiog nėra įmanoma. 

Šios knygos svarba ir unikalumas yra 
tai, kad leidinio, sudaryto iš tokių pasa
kojimų apie „ankstesniuosius“ Trakus ir 
atsižvelgiant į šios vietos įvairovę, lig šiol 
dar nebuvo. Daugelis pasakotojų buvo 
vyresnės kartos atstovai, matę ir patyrę 
dar tarpukario laikų gyvenimo, o to meto 
liudijimai yra nepaprastai reti. Didesnės 
pasakotojų dalies dabar jau nebėra tarp 
mūsų. Jų istorijos užfiksuotos labai laiku.
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Papasakoti Trakai yra tikrai puiki etno
grafinę medžiagą apie Trakus pristatanti 
knyga. Ją traktuočiau labiau kaip dide
lį pasakojimą nei mokslinę analizę. Pati 
autorė akcentuoja, ir aš pabrėžčiau, kad 
ši medžiaga yra nepaprastai vertinga 

istorikams, bet ir ne tik – turizmo sektorius 
čia ras išties neišsemiamą šaltinį maršru
tų ar kitų turistinių paslaugų plėtojimui. 
Linkiu besidomintiems šią knygą skaityti 
ir visaip permąstyti mūsų protėvių pateik
tus pasakojimus.

Karina Firkavičiūtė
Europos Komisija, Mokslinių tyrimų  

ir inovacijų direktoratas;  
Lietuvos karaimų kultūros bendrija


